
Landskabet  
Tårs Vig, Sakskøbing Fjord og farvandet sydøst for Askø 
er et stort lavvandet brakvandsområde med mange 
sten og grunde. Vanddybden er de fleste steder mindre 
end 2 meter, og ved Kalløgrå findes tørlagte vadefla-
der ved lavvande.  
 
De omgivende landarealer veksler mellem inddigede 
arealer, skove og strandenge. 
 
Fladet er en vig, som er afskåret fra havet af et dige. 
Ved Fladet omfatter reservatet også mosearealer, be-
voksninger med tagrør, engarealer, krat og hegn. Mod 
syd grænser reservatet op til skovområder, enge og 
dyrkede marker. 
Vigsø er en ca. 14 ha stor ubeboet ø. Øen er 1,5 km 
lang og på det bredeste sted ca. 200 m. Mod vest og 
øst danner øen smalle sandtanger. 
 
Fuglene  
Tårs Vig og den lavvandede del af farvandet sydøst for 
Askø er et vigtigt rasteområde for en række vandfugle-
arter. Området har således stor betydning for knopsva-
ne, grågås, toppet skallesluger, stor skallesluger og 
blishøne. Af rastende fugle ses også gråand, krikand, 
pibeand, skeand, spidsand og knarand i store antal. 
 
Vigsø og Fladet er vigtige ynglelokaliteter. De mest 
almindelige ynglefugle er grågås, gråand, krikand, ske-
and, ederfugl, toppet skallesluger, strandskade, hav-
terne, knopsvane samt storm- og sølvmåge. 

 
Vildtreservat  
Miljø- og energiministeren har med virkning fra 1. sep-
tember 1997 udlagt Tårs Vig, Sakskøbing Fjord og far-
vandet sydøst for Askø som vildtreservat. Reservatet 
viderefører reservaterne Vigsø og Fladet. Fladet blev 
oprettet som vildtreservat i 1941 og Vigsø i 1983. 
 
Reservatordningen indebærer, at jagt er forbudt eller 
begrænset, at færdsel er forbudt hele året ved Fladet 
og fra marts til midt i juli på og omkring Vigsø. Reser-
vatet omfatter i alt 5.769 ha. 

Færdsel og jagt på vandfugle for-
budt 

Jagt, motordrevet sejlads med høje-
re hastighed end 8 knob og brætsej-
lads forbudt 

Jagt forbudt 

Reservatbestemmelser 

Jagt fra ikke-opankret fartøj forbudt 

Færdsel fra 1. april til 15. juli for-
budt (Vigsø m.m.) 

Generelt gælder følgende bestemmelser: 
Jagt fra motordrevet fartøj forbudt 
 
Yderligere oplysninger om reservatet kan 
fås ved henvendelse til: 
Reservatsektionen, tlf. 7527 2088 
Falster Statsskovdistrikt, tlf. 5383 9013 
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